
Oppsummering 



Oppsummering 

1. Brukeropplevelse og arbeidshverdag 

2. Personvern og informasjonssikkerhet 

3. Teknologi  

4. Innovasjonspartnerskap  



14. juni 2019 

Innvilget midler fra 

Innovasjon Norge 

28. august 2019 

Prosjektmandat 

godkjent  

14. oktober 2019 

Dialogkonferanse 

gjennomført 

31. oktober 2019 

Sluttrapport 

tjenestedesign  

14. januar 2020 

Konkurranse 

utlyst 

Tentativt mars 2020 

Inngått innovasjonspartnerskap 

Tentativt 2022 

Produkt ferdig 

utviklet 

September- Januar 2020 Januar- Mars 2020  Mars 2020- Desember 2022 Juni – September 2019 Februar – Juni 2019 
Konsept Planlegging Dialog Konkurranse Utvikling 

Februar – juni 2019 Juni – september 2019 September – januar 2020 Januar – mars 2020 Mars 2020 – desember 2022 

Februar 2019 

Oppstart 

Prosjektets faser 



 
• Resultatet bearbeides og sammenstilles i et notat som deles 

åpent – også med de som ikke har hatt anledning til å delta på 
dialogkonferansen 

• Inngår i bakgrunnsmaterialet som leder fram mot anbudet 

Resultatet fra dialogen i dag  
blir med oss videre 



Evt. ytterligere dialog 

Informasjon og innspillene fra markedsdialogen 

skal bidra til at det utarbeides et 

konkurransegrunnlag som åpner opp for 

utvikling av en funksjonell, fremtidsrettet løsning. 

 

I etterkant av dialogkonferansen 14. oktober vil 

Vestre Viken HF vurdere behov for ytterligere 

informasjon/innspill på kartlagte utfordringer. Om 

det blir aktuelt, vil de sende ut et «innspillsnotat» 

med konkrete utfordringer som det da vil være 

mulig for leverandører å gi innspill på.  

 

 

Innspillene kan da gis gjennom en skriftlig 

beskrivelse (på maksimum 4 A4-sider).  

 

I tillegg vil det være mulig å gi en muntlig 

presentasjon, basert på det skriftlige innspillet, i 

en-til-en møter. Det vil også være mulig å sende 

inn svar på de beskrevne utfordringer uten å 

delta i én-til-én møtene. Én til én møtene kan 

gjennomføres på Skype. 

 



Dialogkonferanse 
Informere om behov 

og svare på spørsmål  

fra leverandører 

Skriftlig innspill  
Kortfattede innspill  

fra leverandører i  

etterkant av konferansen 

 

Én-til-én møter 
Muntlig presentasjon  

av innspill for leverandører  

som ønsker det 

Invitasjon til  

dialogkonferanse 

 

 Lytt til behovene 

 Still spørsmål 

 Gi tilbakemeldinger 

 Vær oppmerksom på mulig 

samarbeidspartnere. Kanskje 

finner du en 

samarbeidspartner som 

komplementerer din løsning? 

 

 Max 4 A4-sider 

 Fokuser på løsninger, 

vektlegg funksjoner i stedet 

for spesifikasjoner – hva og 

hvordan kan det løses for å 

dekke behovet til kunden? 

 

 Presenter idéer og forslag til 

løsningsutvikling 

 Avstem 

 Ikke bruk det som et 

«salgsmøte» 

Tips til deltakelse i dialogaktivitetene 



https://www.anskaffelser.no/innovasjonspartnerskap 

Maler publisert på anskaffelser.no 

Kontraktsmal Konkurransegrunnlagsmal 



Videre utvikling, aktiviteter og informasjon om 

prosjektet kan du følge på 

prosjektets hjemmeside og på DOFFIN/Mercell 

 

Oppsummering, presentasjoner og spørsmål/svar 

fra dialogkonferansen vil også deles her. 

 

Link til hjemmeside: 

https://vestreviken.no/innovasjonspartnerskap  

Link til DOFFIN/Mercell: 

https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-309419 

Følg med  videre... 

https://vestreviken.no/innovasjonspartnerskap
https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-309419
https://vestreviken.no/innovasjonspartnerskap
https://vestreviken.no/innovasjonspartnerskap
https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-309419
https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-309419
https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-309419


Takk for i dag! 


